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Slutprovsinformation för tillståndshavare - tullager
version 1.2 (2018-05-04)

Tänk på att:


tillstånd TVEUP krävs samt TVOMB om ni avser agera ombud



testﬂagga 1 ska vara angiven för att ärendet ska gå till företagstestmiljön



inga batchar, volymtester eller stora filer får skickas i företagstestmiljön



ni måste ha fått förväntat resultat på samtliga slutprov



slutproven inte bör vara äldre än en månad

Registrering av egen godslokalkod i företagstestmiljön
För testerna kan ni agera ombud eller ange er själva som tillståndshavare.
Om ni anger er själva som tillståndshavare måste den egna godslokalkoden anges i CWDS och
CWDI. Detta behöver först registreras i företagstestmiljön av Tullverket. Meddela godslokalkod
samt typ av tullagertillstånd (EUCW1, EUCW2 eller EUCWP) till edi.tillstand@tullverket.se .
Om ni önskar testa prenumerationsmeddelande med egen godslokalkod ska ni meddela
edi.tillstand@tullverket.se följande uppgifter: vilken prenumeration som avses, typ av
tullagertillstånd, en (1) egen godslokalkod, samt vilken teknisk bilaga som ska ta emot
prenumerationen i företagstestmiljön.
Har ni ingen egen godslokalkod kontakta edi.test@tullverket.se.

Olika typer av tullagertillstånd
Privat tullager, EUCWP
Allmänt tullager typ 1, EUCW1
Allmänt tullager typ 2, EUCW2

Prenumerationsmeddelanden
CWRA - Acceptansförfrågan från Tullverket till allmänt lager
CWPR - Medgivande om utlämning från Tullverket till allmänt och privat lager

Meddelanden för system till systemlösning - tillståndshavare för tullager
CWRA

Tullager – Acceptansförfrågan från Tullverket till allmänt lager

CWAC

Tullager - Acceptansmeddelande från tillståndshavare med allmänt lager

CWAA

Tullager – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration från Tullverket till allmänt lager

CWDI

Tullager – Avvikelserapport från tillståndshavare med allmänt och privat lager

CWPR

Tullager – Medgivande om utlämning från Tullverket till allmänt och privat lager
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Slutprov för er som använder ett godkänt EDI-system
Slutproven för CWRA och CWPR - tullager förutsätter att EDI-flödet startas med ett hänförande till
tullagerförfarandet dvs CWDS eller CWDP/CWDA.
Använd slutprov publicerade på tullverket.se

Slutprov CWRA – Acceptansförfrågan, Acceptansmeddelande


Slutprov Acceptansförfrågan ger CWRA, CWAC, CWAA

Slutprov CWPR – Medgivande om utlämning
Slutprov CWDI – Avvikelserapport
När slutproven är utförda med förväntat resultat meddelar ni detta till EDI-testfunktionen,
edi.test@tullverket.se. Ange ert organisationsnummer, slutprov nr, LRN (tull-id) samt vilket
system/version som är installerad.

Produktionsmedgivande
När era slutprov är godkända av Tullverket utfärdas produktionsmedgivande i form av ett skriftligt
beslut. Av produktionsmedgivandet framgår startdatum då ni får skicka och ta emot meddelandet
i produktion. Observera att ni även behöver anmäla godslokalkod för registrering till respektive
prenumerationsmeddelande på blankett Tv404.21. Detta för att ni eller ett eventuellt ombud ska
kunna ta emot prenumerationsmeddelandet i produktion.

Frågor eller problem?
Om det uppstår frågor eller problem under testperioden är ni välkomna att vända er till
EDI-testfunktionen, edi.test@tullverket.se
Läs mer om Tullagerförfarandet

